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En professionel racerkører
Når man som 20-årig racerkører checker ind på flyet med sin styrthjælm som håndbagage for at 
bosætte sig i England, så er det med en vis portion sommerfugle i maven. For hvad er det egentlig 
man går ind til?

For Vibe Smeds vedkommende var det i marts måned 2008 hun drog over til et lille værelse i den 
ligeledes lille engelske by Rushden. Hun havde skrevet under på en kontrakt med den gigantiske 
motorsportsorganisation Motorsport Vision om at køre i deres formel-serie og arbejde som racer-
instruktør på baneanlægget Bedford Autodrome.

Det skulle snart vise sig, at England er et godt sted at være for en ung racerkører. Masser af 
kvalitets-baner og masser af hurtige biler af alle afskygninger. England har en gedigen motorsports-
kultur opbygget gennem årtier. Det er ikke tilfældigt at de fleste store Formel 1 teams har deres 
hovedkvarter i England, og det sætter sine spor hele vejen ned gennem motorsportsmiljøet.

Der gik ikke længe før Vibe Smed kunne sætte sig bag rattet i sin egen kraftige formel-racer. 
Formula Palmer Audi er udstyret med en 1.8 liters Audi turbomotor, som ovenikøbet er forsynet 
med en boost-knap. Når den er trykket yder motoren ikke mindre end 360 HK, nok til en topfart 
omkring 250 km.

Sæsonen bød på 8 løb fordelt på 7 forskellige baner, bl.a. den legendariske Spa-Francorchamps i 
Belgien, men også Silverstone og Brands Hatch, sidstnævnte i to forskellige udgaver. Fælles for alle 
banerne var, at de gav rigelig mulighed for at udnytte formel bilens fulde potentiale, og Vibe Smed 
var på Spa-Francorchamps i stand til at sætte rekord som Danmarks hidtil hurtigste kvinde i en 
formel-racer. En gennesnitsfart på ikke mindre end 170 km gennem hele løbet er hidtil ikke set for 
nogen dansk kvinde. For en nærmere beskrivelse af omstændighederne hvor rekorden blev sat, se 
afsnittet Formula Palmer Audi, race 6, 7 og 8, Spa-Francorchamps, 16-18. maj 2008 på side 9.

På de følgende sider er samtlige sæsonens løb beskrevet som de blev oplevet  En sæson med masser 
af godt race, glæder og skuffelser, op- og nedture. For Vibe Smed var det en opfyldelse af en ægte 
ungdoms-ambition: at få en fuld professionel sæson og at køre et racer-løb på Spa-Francorchamps.

Til slut en stor tak til de sponsorer, som gjorde det hele muligt. Det er sponsorernes fortjeneste at 
der eksisterer et motorsports-miljø og at danske kørere på fornemste vis kan repræsentere Danmark 
i det store udland.

Kontaktoplysninger:

Vibe Smed

Tlf. 22161669

E-mail: vibe.smed@gmail.com

Web-site: http://www.vibesmed.dk/

Galleri: http://smed.dalgashave.dk/vibesalbum/highlights/formulapalmeraudi/

Facts: Født februar 1988

Team Danmark atlet 2004

Studentereksamen fra Team Danmark linien 2007

Stud.med. ved Odense Universitets Team Danmark linie 2009
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Media Day, Bedford Autodrome, 1. april 2008
I motorsportsverdenen foregår de hektiske forberedelser til en travl sommer rundt omkring på 
værkstederne i de første to forårsmåneder. De 22 biler, som hvert år deltager i Formula Palmer Audi 
mesterskaberne bliver i vinterens løb skilt fuldstændigt ad, alle dele gennemgås minutiøst og bliver 
så samlet igen. Det betyder, at feltet hvert år i bogstaveligste forstand starter med at alle biler er så 
gode som nye. Også Vibes bil fremstod utroligt flot malet med en racer-grøn bundfarve og 
iøjnefaldende sponsorlogoer.

Formula Palmer Audi i racing green
En råkold og blæsende tirsdag den 1. april blev det imponerende Formula Palmer Audi felt 
præsenteret for presse og sponsorer på Palmer Motorsports baneanlæg ved Bedford i England. I 
dagens anledning var to baner slået sammen, hvilket gav en udfordrende bane, bl.a. med en 
langside, hvor bilerne nærmede sig topfarten.

Det viste sig, at de fleste konkurrenter faktisk havde erfaring med bilerne fra sidste sæson, kun 6-7 
stykker var 'rookies', d.v.s. nye i bilen, ligesom Vibe. Feltet er fyldt med unge kørere med en 
overvægt af 19-20 årige, heraf ikke mindre end to andre kvinder foruden Vibe.

Det var første gang Vibe fik en mulighed for at køre i sin bil, og hun var naturligvis 
forventningsfuld, da hun trillede ud fra pitten. Det blev til et langt første stint, hvor hun brugte tiden 
på både at lære banen og bilen at kende. Da hun kom ind var hun euforisk over oplevelsen. 'Det er 
første gang jeg har prøvet at køre 250 km, og man skal lige vænne sig til trykket af vinden på 
kroppen' sagde hun.
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4. gear med 160 km gennem et højresving
En af de andre nye ting, hun skal vænne sig til, er muligheden for at trykke på boost-knappen under 
kørslen. Brug af boost giver 6 sekunder med 20% ekstra motorkraft, og det er klart, at disse 6 
sekunder er kostbare. Til hver kører er tilknyttet en coach fra Palmer Motorsport og Vibe benyttede 
muligheden for at diskutere med ham, hvordan hun kunne optimere kørslen.

Efter at have mødt konkurrenterne udtalte Vibe 'Helt ærligt så havde håbet på flere nye kørere i  
feltet, det bliver svært at hamle op med de erfarne, som også kender de engelske baner rigtig godt'. 
Ser man på træningstiderne så var det også tydeligt, at de erfarne havde det nemmest, mens Vibe 
placerede sig midt i feltet af rookier.
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Formula Palmer Audi, race 1-3, Donnington, 12-13. april 2008

Efter en lang vinter med kun få tests satte Vibe Smed sammen med de øvrige 21 kørere næsen mod 
Donnington banen. Vibe havde aldrig set banen før hun ankom til weekenden og efter den første test 
var hun temmelig overrasket. 'Den er lynhurtig, kuperet og lang' fortalte hun, 'på en 20 minutters 
test når man ikke mere end 9 omgange.'

Efter et par tests på tør bane viste det omskiftelige engelske vejr sig at byde på en haglbyge. 
Dermed var der dømt våd bane til tidtagningen og Vibe valgte ikke at oversatse. Mange af 
konkurrenterne måtte en tur i græsset og en enkelt smadrede ganske enkelt sin bil totalt. Vibes 
placering blev da også i den tunge ende, til gengæld bevarede hun sin bil i uskadt tilstand.

Dramatik blev der mere af i søndagens heat, som alle blev afviklet på tør bane. Et stykke inde i 1. 
heat blev Vibe presset hårdt bagfra af en konkurrent, som fik stukket sine forhjul op på siden af 
Vibe, som valgte at lukke af. Desværre lidt for sent med en kollision til følge. Selvom begge biler 
kunne fortsætte valgte Vibe at køre en tur i depot for at få checket raceren. Mekanikerne gav hende 
klarsignal og hun fortsatte racet, men selvfølgelig sat en omgang tilbage.

2. heat forløb relativt udramatisk, Vibe forbedrede konstant sine tider og hængte bedre og bedre på, 
men stadig i den bagerste del af feltet. Vibes startplacering til 3. heat var en beskeden 20. plads, 
men nu var hun blevet noget mere rutineret på banen og hun fulgte fint med hovedfeltet heatet 
igennem. Det lykkedes hende også at passere flere af konkurrenterne i rene overhalinger, og hun 
kom i mål på en 16. plads ud af de 22 deltagere.

Set i lyset af at størsteparten af modstanderne har kørt løb på Donnington før, de fleste af dem også i 
Formula Palmer Audi, så er Vibe moderat tilfreds med weekenden. Specielt til sidst i løbet var 
hendes tider sammenlignelige med midterfeltet og det giver grobund for optimisme før næste løb, 
som foregår på Brands Hatch. 'Selv om det måske kan lyde paradoksalt at være tilfreds med en 16-
plads, så føler jeg mig nu bedre rustet til at tage kampen op i de kommende løb' sagde Vibe efter at 
være kommet i mål sidste gang, hvorefter hun tilføjede 'og når man kører et helt heat med en 
gennemsnitshastighed på næsten 160, så er det faktisk rigtig sjovt.'
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Formula Palmer Audi, race 4 og 5, Brands Hatch, 3-4. maj 2008
Den første weekend i maj kan være lunefuld i England, men på den traditionsrige Brands Hatch 
bane var vejret fint, solskin meget af tiden og ellers lunt. Det gav fine betingelser for Vibes andet 
løb i Formula Palmer Audi serien, som fandt sted som opvarmning til den engelske afdeling af 
A1GP, en verdensomspændende racer-serie for biler, som er nært beslægtede med Formel 1.

Netop A1GP serien, hvor den engelske bil er med i toppen, havde trukket tilskuere i titusindvis fra 
det nærliggende London til motorløb, og da Vibe kørte ud på opvarmningsrunden var der mindst 
40.000 på plads langs banen. Mens hun varmede dæk op havde hun mulighed for at tage det 
nærmere i øjesyn, og bagefter sagde hun 'Det er en utrolig fornemmelse at se så mange mennesker 
når man kører forbi, det giver et ekstra sug i maven'.

Men forud for søndagens finale var der gået et par dage med test, tidtagning og løb. Brands Hatch 
findes i to udgaver, Indy circuit, der er den korte udgave, og Grand Prix Circuit, som er den lange, 
hvor bilerne kører ud på et lynhurtigt stykke i skoven bagved de store tilskuertribuner. Vibe har ved 
en tidligere lejlighed konkurreret på Indy Circuit i Formel Ford, men det var første gang hun skulle 
prøve kræfter med GP-udgaven. Et af verdens mest berømte sving, Paddock Hill Bend, er dog 
fælles for såvel Indy som GP udgaven. Det er et blindt 90 grader højresving, som befinder sig efter 
opløbslangsiden og som hælder udad og har et kraftigt fald efterfulgt af en stigning. Bilerne 
kommer med omkring 230 km og må nærmest kaste sig ud i svinget stort set uden greb på hjulene 
og uden at kunne se banelegemet. Også i år måtte en af favoritterne se sig besejret af Paddock Hill 
Bend og beskæmmet forlade sin bil i gruset, mens feltet kørte efter Safety Car.

Paddock Hill Bend 

Efter første test var hun meget overrasket. 'Banen er virkelig udfordrende og man kører helt utroligt  
hurtigt', sagde hun, 'Formula Palmer Audi er fuldstændig forskellig fra Formel Ford på denne 
bane, FPA'en har ufattelig meget mere power'.

Det tog hele den første test for Vibe at vænne sig til banen, og de efterfølgende analyser af 
datamaterialet gav hende et udgangspunkt, som der blev arbejdet videre på til den følgende test. 
Efter nogle omgange kørte Vibe i pit for at få kontrolleret dæktryk, og da hun kom tilbage på banen 
gik der desværre ikke lang tid før resten af denne testsession ganske enkelt blev aflyst på grund af 
en brændende bil. FPA'ernes turbo bliver meget varm og en af bilerne var forulykket på en sådan 
måde, at det ene bagdæk var trykket ind mod turboen og det brød hele tiden ud i lys lue, uanset at 
banens marshalls brugte skumslukker.

Så Vibe måtte se i øjnene, at de erfarne kørere igen havde trukket det længste strå til den første 
tidtagning. Hun fik en halvdårlig tid, og skulle dermed starte næsten bagerst til første løb.

Formula Palmer Audi, race 4 og 5, Brands Hatch, 3-4. maj 2008 Side 7



Igen brugte hen en del tid på analysere data sammen med sin driving instructor, og hun var helt klar 
over, hvor der skulle sættes ind i anden tidtagning. Det gik også noget bedre, der blev kappet meget 
af i forhold til de forreste kørere, og hun avancerede et par pladser, samtidig med, at tidsforskellen 
til de foranliggende kun var nogle få tiendedele.

Lørdag eftermiddag sluttede med det første løb og da Vibe holdt klar til start gik det op for hende, at 
de opsatte flag langs banen simpelthen dækkede for startsignalet oppe ved målstregen. Inden hun 
nåede at reflektere nærmere over det blev løbet sat igang, og Vibe kom afsted som absolut sidste 
kører. Selvom hun hurtigt kom forbi den næstsidste, så var hun alligevel for langt bagefter til at 
kunne nå op til de øvrige. Et på alle måder irriterende heat, hvor hun det meste af tiden blot lå for 
sig selv og jagtede feltet.

Ved hovedløbet søndag eftermiddag skulle hun starte længere oppe i feltet og hun var bedre 
forberedt på startbetingelserne. Hun kom fint med og fulgte med feltet, som var samlet det meste af 
heatet. Hun gik forbi et par konkurrenter, som havde bragt sig i problemer, og ca. 2/3 inde i heatet 
lavede hun en ren overhaling på en af bilerne, hvor hun fintede en yderbaneplacring og derefter 
kørte indenom. En imponerende manøvre, udført med mere end 200 km, som var helt efter bogen.

På vej mod det hurtige afsnit af Brands Hatch 

Da løbet var ovre kørte Vibe ind på en efter omstændighederne udmærket 15. plads med et 
acceptabelt tidstab i forhold til de forreste i feltet. Hun har dog stadig noget at arbejde på, specielt i 
forhold til de hurtige sving, hvor hun har en tendens til at dreje lidt for tidligt ind. Hele tiden går det 
fremad, denne weekend med den hidtil bedste placering.

Formula Palmer Audi, race 4 og 5, Brands Hatch, 3-4. maj 2008 Side 8



Formula Palmer Audi, race 6, 7 og 8, Spa-Francorchamps, 16-18. maj 2008
Endelig oprandt den weekend, som Vibe Smed længe havde set frem til: 3 heats på Spa-
Francorchamps 7 km lange asfalt. Sammen med en træning og 2 tidtagninger betød det ialt 6 
sessioner fordelt over 3 dage. Hver gang bilerne kørte på banen var det planlagt til en halv times 
kørsel og med omgangstider omkring 2:25 svarede det til beskedne 9 omgange. Spa-Francorchamps 
banen er bl.a. kendt for sit lynhurtige Eau Rouge sving, hvor bilerne accellererer for fuld kraft hen 
ad en langside, før de foretager et lille drej til venstre. Straks efter drejes der til højre, samtidig med 
at det går stejlt op ad. Idet stigningen slutter drejes der til venstre igen, og ved dette sving har 
bilerne på grund af afslutningen af stigningen et meget beskedent vejgreb.

Fredagen startede med solskinsvejr og træning om formiddagen. Det var selvfølgelig med store 
forventninger at Vibe kørte på banen, og da det var overstået var hun også fuldkommen betaget. 
'Eau Rouge var fuldstændig lige så skræmmende som jeg havde hørt' sagde hun 'men også på resten 
af banen kører man helt fantastisk hurtigt'. Netop det med hastigheden var rigtigt, 
computerudskriften bekræftede at gennemsnitshastigheden nærmede sig 170 og tophastigheden var 
over 245.

Allerede samme eftermiddag var den første tidtagning, og det gik hurtigt op for os, at Vibe ikke 
havde fundet de optimale linier, og computerudskrifterne bagefter bekræftede at hun tabte en del tid 
på de hurtigste steder på banen incl. Eau Rouge. Det betød, at hun måtte lide den tort at skulle starte 
første heat fra bagerste startrække, bestemt ikke noget hun var tilfreds med.

På vej igennem Eau Rouge
Kort før arrangementet gik i gang fredag formiddag var det blevet annonceret at en af bilerne skulle 
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køres af ingen ringere end Martin Brundle. Skulle man ikke have hørt hans navn før, så kan det 
oplyses, at han i perioden 1984 til 1996 startede i 165 Formel 1 løb, fik 9 podieplaceringer (bl.a. på 
Spa-Francorchamps) og vandt LeMans i 1990. Når en kører af den kaliber stiller op mod en række 
teenagere, så må man vel forvente, at han sætter tingene på plads og viser dem hvordan man kører 
racerbil. Men det kom ikke helt til at gå sådan, i den første tidtagning kørte han en beskeden 9. 
plads hjem. Weekenden igennem gik det ikke meget bedre, han forbedrede sig lidt og det lykkedes 
ham i sidste heat at score en 7. plads. Martin Brundle bør absolut roses for sit mod til at sætte sig 
ind i en racerbil og måle sig mod de unge talenter. For det viser, hvor benhård konkurrencen er, og 
hvor dygtigt de unge kørere styrer bilerne.

Lørdagen oprandt og med det 2. tidtagning midt på dagen. Vejret var fugtigt, men banen tør, da 
bilerne kørte ud. Det skulle vise sig at være en stakket frist, næppe var 2. omgang påbegyndt før de 
første regndråber faldt. For Vibes vedkommende var hun netop på vej gennem Eau Rouge, da bilen 
fik sit eget liv og forvandlede hende til passager. Da bilen endelig holdt stille havde snudens 
carbon-materiale opfyldt sit formål og beskyttet hendes ben mod overlast ved den voldsomme 
kontakt med barrieren. Hun kunne langsomt liste i pit, og her gik de lynhurtige mekanikere straks i 
gang med at sætte en ny snude på samtidigt med at der blev skiftet til regndæk. Da hun hen mod 
afslutningen af tidtagningen var kommet ud igen og var ved at komme ind til sidste sving af sin 
hidtil hurtigste omgang, sprang en af banens marshals i bogstaveligste forstand ud på banelegemet 
lige foran hende og viftede hende i depot. Det viste sig, at netop som hun skulle til at dreje ind på 
opløbslangsiden og få registreret sin tid, så var der blevet givet rødt flag på grund af et voldsomt 
uheld, som hun havde passeret. Vibe var noget ærgerlig over ikke at få registreret tiden med så lille 
en margen, men sådan er vilkårene. Hendes næstbedste tid rakte til en placering lidt længere 
fremme i feltet i starten til 2. heat, men stadig var hun ikke tilfreds med sin præstation.

Det er interessant at kigge lidt ned over resultatlisten og konstatere, at næsten alle kørerne i den 
øverste halvdel er rutinerede Formula Palmer Audi kørere, mens den anden halvdel er de 'nye' 
kørere (rookier). Selv om man faktisk kørte lidt FPA sidste år, så er man alligevel registreret som 
rookie. Vibe er den absolut grønneste af kørerne, d.v.s. den kører som uden diskussion har tilbragt 
kortest tid bag rattet i en FPA-racer. Samtidig er hun den kører med den 'langsomste' baggrund. de 
fleste af de andre rookier har kørt Formel Renault eller tilsvarende før de kom til FPA. På en bane 
som Spa-Francorchamps fremvises manglende kendskab til bilens grænser nådesløst på tiden. Vibe 
var hele weekenden ikke i stand til at presse bilen nok, og det kostede på tiden. Ikke meget, men 
nok til at hun lige bestemt ikke for alvor kunne blande sig i kampen.

Lørdagen sluttede med regnvejr og afviklingen af 1. heat. Når man har med så kraftige og hurtige 
biler at gøre som Formula Palmer Audi, så er bekymring over de høje hastigheder ikke noget man 
bør være plaget af, for så er man i den forkerte sport med det forkerte materiel. Racerbiler kører 
stærkt, det er hele deres formål. Men det skal indrømmes, at når man kender til de kræfter der er 
gang i, samtidig med at man kigger ud over en regnvåd Spa-Francorchamps, så kan det godt strejfe 
en, at det her muligvis kan gå galt. Vibe skulle som nævnt have den tvivlsomme glæde at starte nede 
bagved, det vil sige med absolut mest spray fra de andre biler lige i hovedet. Kort fortalt, så gik det 
godt for hende, mens to-tre af de andre totalhavarerede deres biler efter at have mistet kontrollen på 
de spejlglatte curbs i nogle af banens hurtige sving. Da Vibe var kommet velbeholden ind kunne 
man godt høre på hende, at hun havde haft sine problemer. 'Jeg kunne simpelthen ikke se noget  
foran mig' sagde hun, 'jeg bremsede før svingene ved at kigge til siden og finde velkendte steder, og 
så håbe at der ikke pludselig stod en bil på tværs foran mig'. Det gjorde der heldigvis ikke, og hun 
kom hjem i hel tilstand. Bagefter kunne computeren fortælle, at trods regnvejret, den glatte bane og 
den manglende sigtbarhed, så havde hun kørt med en topfart af lige under 230 og en 
gennemsnitsfart på omkring 155. Ganske godt skuldret af de unge kørere, det viser noget om det 
stof de er gjort af.
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Søndagen startede om formiddagen med 2. heat, og her var der virkelig nervekrig forud for starten. 
Vejret var igen fugtigt, banen var våd, men ikke drivende våd og det var umuligt at forudse om der 
pludselig ville komme regn, som der gjorde ved kvalifikationen. De fleste af bilerne monterede 
simpelthen to regnvejrsdæk og to tørvejsdæk, så var halvdelen af de rigtige dæk jo på. Alle gik og 
kiggede på hinanden, hvem mistede først tålmodigheden og skiftede til fire dæk af samme type? 
Pludseligt, få minutter før pitten skulle forlades blev der travlt. Alle på nær en enkelt satte 
tørvejsdækkene på og så gik det ellers afsted på den stadig fugtige bane. Men det var den rigtige 
beslutning, banen tørrede op under heatet og den ene kører, som havde valgt regndæk nåede også at 
få skiftet inden starten. Og netop denne start var Vibes hidtil bedste. For enden af startlangsiden var 
hun forbi de to biler i rækken foran hende, men ærgerligt nok blev hun straks efter nødt til at lade 
dem passere igen på grund af trængsel i første sving.

Vibe på vej forbi en kører kort efter starten
I selve heatet havde Vibe nok at gøre med at holde fast i den bagerste del og det lykkedes hende da 
også nogenlunde at følge med hjem, oven i købet ikke på en sidsteplads. Ved analyserne bagefter 
kunne det ses, at det stadig var de hurtige steder på banen, særlig Eau Rouge, som betød tidstab for 
Vibe. De mellemhurtige og de to langsomme sving havde hun derimod ganske godt styr på.

Til 3. og sidste heat sent søndag eftermiddag var hun opsat på at få højere hastighed gennem Eau 
Rouge. Endnu engang havde hun gennemgået linierne og var klar til at tage udfordringen op. 
Hendes start var denne gang ikke helt så god som den forrige og efter kort tid lå hun igen bagerst og 
skulle forsøge at hænge på. Det gik også nogenlunde og det var tydeligt, at hun nu havde bedre fart 
på. Det var også i dette heat, at hun satte sin hidtil bedste tid. Det var dog ikke nok til at avancere i 
feltet, og dette heat udmærkede sig ved, at alle biler kørte igennem uden uheld og kom i mål som en 
lang række perler på en snor. Godt nok med Vibes bil som den sidste, men dog alligevel inden for 
acceptabel rækkevidde af det øvrige felt.
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Faktisk mener vi, at dette heat er det hidtil hurtigste en dansk kvinde nogensinde har kørt. Vibes 
gennemsnitskastighed lå lige under 170 for de 9 omgange, tophastigheden var lige under 250 og den 
hurtigste omgang havde en gennemsnitshastighed på over 171. Så høj fart i et racerløb for 
formelbiler mener vi ikke at der tidligere er set for en dansk kvindes vedkommende. Selv siger hun 
'Det går virkelig stærkt derude, men jeg kunne nu godt tænke mig at prøve Monza, så vidt jeg ved 
kører de over 180 i gennemsnit der'.
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Formula Palmer Audi, race 9 og 10, Oulton Park, 27-28. juni 2008
Det engelske sommervejr viste sig fra sin normale side da Vibe fredag-lørdag kørte sit første løb på 
Oulton Park i det nordvestlige hjørne af England. Fredagen bød på alle former for tør, pletvis fugtig, 
fugtig og våd bane, mens lørdagen holdt tør. Men da det hele var overstået var det alligevel den 
hidtil bedste præstation for Vibe og hun var tilfreds med fremgangen.

Oulton Park er en gammel bane, som ikke er bygget med den bredde og de afkørselsarealer, som 
moderne racerbaner er udstyret med. Den er udfordrende med snævre sving og chikaner på 
langsiden, hvilket også indebærer, at gennemsnitshastigheden er på beskedne 160 km. De 
manglende afkørselsarealer betyder også, at sker der et uheld, så kan det nemt betyde at banen må 
ryddes med et rødt flag. Det skete da også kort inde i første træning, hvor et uheld betød at alle biler 
måtte en tur i pitten og afvente at den forulykkede bil blev fjernet.

Efter at have gransket data fra den første træning havde Vibe fået identificeret tre sving på banen, 
hvor hun skulle forsøge at skubbe sine bremsepunkter. Men til anden træning var banen fugtig efter 
en byge. Dog ikke mere end at Vibe valgte at køre på slicks, hvilket også var klogt, idet banen 
tørrede op undervejs. Desværre ikke så meget, at man kunne få rigtig hurtige omgange og i 
realiteten var denne træning ikke meget værd.

Den travle fredag bød også på to tidtagninger, og ved den første var der igen tvivl om hvilken dæk-
type, som var den rigtige at vælge. Med kun 20 minutters tidtagning er det næsten umuligt at starte 
på et sæt dæk og midtvejs køre i depot for at skifte til et andet. Vibe valgte lige som ca. halvdelen af 
feltet at køre på tørvejsdæk i håb om at banen undervejs i tidtagningen ville tørre så meget op, at det 
til slut ville være hurtigst på slicks. Men på tredje omgang skyllede endnu en byge ind over banen 
og fejede al tvivl om det korrekte dækvalg bort. Vibe havde valgt forkert og måtte tage til takke med 
en placering langt nede i feltet.

Til 2. tidtagning var det klart fra starten, at der skulle regnvejrsdæk på, men Vibe beholdt i øvrigt 
bilen i tørvejssetup. Det var nok lidt vel optimistisk, et fuldt regnvejrssetup havde været optimalt. 
Igen havnede Vibe i den tunge ende af feltet til søndagens 2. finale.

Lørdag bød på tørvejr hele dagen og dermed ingen bekymringer om dæk-valg. På Oulton Park 
starter bilerne ikke forskudt for hinanden, men i lige rækker, hvor de holder parvis ved siden af 
hinanden. En yderligere komplikation er, at banen snævrer sig ind i første sving efter starten og det 
er næsten uundgåeligt, at der sker kollisioner i forbindelse med starterne. Det skete da også for et 
par af kørerne i midten af feltet i første heat, men det lykkedes Vibe og de øvrige at manøvrere uden 
om. Efter de første par omgange var feltet delt i to, hvor Vibe befandt sig i den bagerste del. 
Umiddelbart foran hende var der en hård kamp om placeringerne og det medførte det hidtil mest 
spektakulære crash, hvor en af bilerne blev luftbåren og røg direkte i dækbarrieren med en sådan 
kraft, at den snurrede rundt om sig selv i luften. Heldigvis var køreren uskadt, men bilen var 
totalskadet og kom ikke mere ud at køre i den weekend. Selve løbet måtte stoppes og blev først 
genstartet efter et omfattende oprydningsarbejde.

Ved genstarten var Vibe snart tilbage i samme situation som før, hvor hun lå placeret i den bagerste 
del af en gruppe kørere. Hun formåede dog at avancere lidt i gruppen, men kom snart til at hænge 
bag ved feltets mest overhalingsfjendtlige kører.
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Vibe i hård kamp i begge heats
Det var utroligt frustrerende at være hurtigere end køreren foran, men ikke have det lille 
kraftoverskud der skal til for at komme forbi. I et héat har en en kører otte 6-sekunders ekstra turbo-
boost til sin rådighed, men Vibe havde allerede tidligt i heatet brugt dem. Samtidig blev hun truet 
bagfra og måtte forsvare sig mod det, hvilket yderligere komplicerede forholdene. I næsten samtlige 
omgange bølgede kampen frem og tilbage, men uden at stillingen ændrede sig.

Vibe har fået overrakt sin velfortjente pokal for største fremgang
Til gengæld var der en del af de andre kørere, både bagved og foran den lille gruppe, hvor Vibe 
befandt sig, som forulykkede og dermed endte hun på en 12. plads da heatet sluttede. Det var 
hendes hidtil bedste placering og et avancement på hele seks pladser i forhold til hendes 
startplacering. Det skaffede hende titlen som den kører i løbet der forbedrede sin placering mest, og 
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for den præstation fik hun overrakt en velfortjent pokal ved præmieoverrækkelsen.

Til sidste heat skulle Vibe starte foran sin onde ånd fra det foregående heat, men desværre kiksede 
Vibe starten og efter første sving var situationen nøjagtig magen til heatet forinden. Selvom Vibe 
var hurtigere kunne hun ikke passere, og hun var tydeligt frustreret. Da heatet nærmede sig sin 
afslutning oversatsede Vibe i et af svingene, og kom ud i græsset, hvilket foruden et tidstab på ca. 
10 sekunder også betød at hendes dæk den næste omgangs tid var fedtede. Det benyttede en af de 
bagvedliggende sig af og overhalede hende, men da hun fik ordentligt greb i dækkene igen fik hun 
dog hurtigt god fart på og kunne genvinde sin placering. Hun halede også kraftigt ind på køreren, 
som hun havde tabt kontakten med, men nåede ikke helt op før heatet var overstået.

På trods af de frustrerende oplevelser i heatet var det alligevel en opløftende weekend. Da starten 
gik til første heat havde Vibe kørt under 20 omgange på tør bane, og det er næsten umuligt at lære 
en ny bane at kende på så få omgange. Men hun fik efterhånden godt fat i banen og nærmede sig 
midterfeltet. Under de meget vanskelige betingelser var hun en af de få kørere, som på intet 
tidspunkt beskadigede sin bil, men holdt hovedet koldt undervejs. Det var også medvirkende til, at 
hun fik sin hidtil bedste placering som nummer 12, og med bare en smule mere held kunne det lige 
så godt have været en 10. plads.
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Formula Palmer Audi, race 11 og 12, Brands Hatch GP, 26-27. juli 2008
Til femte race-weekend i Formula Palmer Audi serien var feltet vendt tilbage til Brands Hatch GP-
circuit. Her fungerede de som support til den britiske afdeling af World Touring Car Championship 
og Formula Masters, begge løbsserier med dansk deltagelse i form af Kristian Poulsen i WTCC og 
Kasper Andersen i Formula Masters.

Med varmt og solrigt vejr og tusinder af tilskuere langs banen var rammerne perfekte for et godt og 
underholdende race. Vibe har jævnt gennem sæsonen forbedret sig, og hun er nu en fast bestanddel 
af midterfeltet. Der har været et par udskiftninger i de deltagende kørere, og der er kommet et par 
nye stærke kørere til, som straks blandede sig i top-striden. Det har gjort det endnu mere vanskeligt 
for Vibe at avancere, men alligevel lykkedes det hende i denne weekend at få et par nye skalpe 
under bæltet.

I første kvalifikation var Vibe længe placeret tæt på top-10, men hen mod slutningen var der en del 
kørere, som satte tider lidt hurtigere end Vibes. På et tidspunkt var hun igang med en ny bedste tid, 
da hun oversatsede i et sving og spandt ud på græsset. Ærgerligt, men det er vilkårerne, og da 
kvalifikationen kort efter blev stoppet med rødt flag, var der ikke flere muligheder for at forbedre 
sig.

Koncentration umiddelbart inden starten
Anden kvalifikation startede lige så godt som første, Vibe var fint med i starten og lå længe på en 
14. plads. Men lige til slut var hun ikke i stand til at forbedre sig lige så meget som nogle af de 
øvrige, og hun faldt tre pladser tilbage.
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Første heat søndag morgen blev ganske dramatisk. Vibe lavede en dårlig start og kom sidst ud af 
første omgang. Hun fik hurtigt overhalet den næstsidste og kom snart op til den næste. Men her blev 
det noget vanskeligere at finde vej forbi, selvom Vibe var klart hurtigere. Efter nogle frustrerende 
omgange ligger Vibe helt tæt på ham gennem banens hurtigste sving, som tages med 220 km. Ved 
nedbremsningen til næste sving bremser han så tidligt, at Vibe ikke kan nå at undvige, hvorved 
hendes venstre forvinge rammer hans baghjul. Et kort øjeblik er hun luftbåren, og da hun igen har 
fået fart på bilen er der et stykke op til den forankørende. Vibe sætter ufortrødent jagten ind, og er 
nogle omgange senere kommet op igen, og denne gang kommer hun også forbi. Derefter sætter hun 
jagten ind på den næste, men bliver lidt for ivrig og i en af de andre hurtige kurver, som Brands 
Hatch GP er rig på, spinner Vibe endnu engang rundt. Dermed er heatet i realiteten slut for Vibes 
vedkommende selvom hun får bilen igang igen og gennemfører de sidste par omgange.

Til andet heat skal hun starte længere fremme i feltet, men igen sætter hun en placering overstyr i 
starten. I de næste mange omgange ligger hun i en gruppe på 5 biler, som kæmper indædt om 
placeringerne. Midtvejs i heatet er der en periode med safety car på banen og da løbet igen gives fri 
er det tydeligt, at Vibe ikke helt kan holde tempoet. Hun falder lidt tilbage og bliver hårdt presset af 
en kører bagfra. Vibe kører ikke direkte defensivt, men hun lukker døren effektivt et par gange, og 
får lidt afstand. Da de kører ud på sidste omgang er den bagvedliggende kører imidlertid helt oppe i 
gearkassen på Vibe og det ser vanskeligt ud. Imidlertid mister han koncentrationen for enden af 
langsiden og får slet ikke sat sit angreb ind og Vibe kan køre i mål på en - efter omstændighederne - 
udmærket 14. plads. Bagefter kunne Vibe fortælle, at 3. gearet var gået, så hun havde svært ved at 
skifte op i det, hvilket kostede meget tid.

Dermed var endnu en intens race-weekend slut, og selv om resultatet var nogenlunde var Vibe 
alligevel ikke helt tilfreds. En ærgerlig kørefejl i første heat og en teknisk defekt i andet heat betød 
at resultatet ikke var helt optimalt.
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Formula Palmer Audi, race 13, 14 og 15, Snetterton, 15-17. juli 2008
En lang weekend med kørsel fredag-lørdag-søndag var på programmet denne løbsweekend i det 
østlige England på Snetterton banen. Som så ofte før i denne sæson var Vibe en af de få, som aldrig 
tidligere havde kørt på banen.

Efter fredagens første træning var Vibe overrasket. 'Puha, hvor går det stærkt' var det første hun 
udtalte, da hun steg ud af bilen. Og det må man sige. Tophastigheden var omtrent som på Spa-
Francorchamps, lige omkring 250 km. Gennemsnitshastigheden var lidt lavere end på Spa, omkring 
165 km. Snetterton banen er præget af lange lige stræk og lange bløde kurver, kun med to chikaner 
til at sænke farten lidt.

Lørdagen bød på to tidtagninger og et heat. På trods af at Vibe var på Snetterton for første gang var 
hun rimeligt med i starten af tidtagningen. Efter at lidt over halvdelen af tiden var gået foretog hun 
et hurtigt pitstop, men da hun returnerede til banen kunne hun med det samme mærke, at noget var 
galt med bagvognen. At prøve at sætte en hurtig tid på en bane som Snetterton, når man er usikker 
på vognens opførsel kræver sin kvinde, men Vibe gjorde forsøget. Tidtagningen blev - som 
sædvanlig - foretaget på nye dæk, men da Vibe kom i pit viste det sig, at højre baghjul var tømt for 
luft. Et tre millimeter rundt hul var opstået og Vibe kunne være glad for at hun ikke var havareret.

Ved næste tidtagning var det punkterede hjul udskiftet med et nyt og igen lagde Vibe ganske 
udmærket ud. Men hun kunne ikke helt holde det gode udgangspunkt og selv om hun indsnævrede 
afstanden i tid til den forreste til under 2 sekunder var hun alligevel i den tunge del af feltet.

Dagen sluttede med første heat, der ligesom resten af dagens kørsel, blev afviklet i tørvejr. Vibe 
kom nogenlunde fra start, og lå med det samme i kamp med nogle af kørerne, som var startet bag 
hende. Hun fik afvist en af dem, mens en anden smuttede forbi. Da de første hektiske omgange var 
kørt og feltet stabiliseret lidt lå hun alene med ca. 2 sekunder op til fem-seks kørere, som udgjorde 
midterfeltet. De kæmpede hårdt indbyrdes, og efterhånden som heatet skred frem kom Vibe tættere 
og tættere på dem. Det hele endte med 6 kørere, som sluttede inden for 5 sekunder, med Vibe som 
den 5. af de kørere, hvilket gav hende en samlet placering som nummer 15. Efter omstændighederne 
ganske udmærket og da de hurtigste tider for heatet blev offentliggjort viste det sig, at hendes 
hurtigste tid var bedre end 3 af de kørere, som var placeret foran hende.

Søndag morgen startede med skybrud og hele løbsprogrammet måtte udsættes en time. Da Formula 
Palmer Audi kom på banen var den stadig våd, men regnen var stoppet. Vibe skulle starte blandt de 
bagerste, hun kom OK af sted og fulgte stille og roligt med feltet rundt i starten af heatet. Ikke bare 
var det første gang Vibe skulle køre på Snetterton denne weekend, men at skulle køre et heat uden 
en eneste omgang på våd bane var bestemt ikke optimalt. Som løbet udviklede sig lå Vibe en del 
alene i den bagerste del af feltet, men efterhånden som hun vænnede sig til forholdene, og banen i 
øvrigt tørrede op, fik hun mere og mere fart på. Til slut fik hun indhentet en af de andre kørere, som 
hun havde jagtet et stykke tid, og da hun også havde gemt et boost satte hun et angreb ind på vej 
ned ad langsiden på sidste omgang. Hun kom også op på indersiden af køreren, men med omkring 
235 km bremsede hun ekstremt sent for enden af langsiden, og da hun befandt sig uden for det tørre 
spor gik det heller ikke godt, og hun måtte en tur ind over det våde græs. Selvom hun egentlig var 
kommet forbi, så betød afkørslen, at hun måtte afgive pladsen igen og hun kørte i mål på en 16. 
plads. Igen viste det sig, at hun faktisk havde sat udmærkede tider til slut, bedre end en del kørere, 
som blev placeret højere oppe.
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Vibes gearkasse var splittet ad kun 30 minutter før starten til sidste heat
Weekendens sidste heat blev afviklet i høj sol og på tør bane. Vibes gode tid i lørdagens heat betød, 
at hun skulle starte som nummer 14, og hun lavede en fremragende start. Efter første omgang var 
hun helt oppe på en 12. plads, men i den omfattende tumult, som ofte forekommer i det turbulente 
midterfelt faldt hun kort inde i heatet et par pladser tilbage igen. Igen havde hun nogle omgange i 
relativ ro, inden en hurtig kører indhentede hende og gik forbi, så hun lå på 15. pladsen. Hen mod 
slutningen nærmede hun sig en af de andre kørere, men nåede ikke op til ham inden heatets 
slutning. Igen viste tiderne, at hun var rigtig godt med, men uden at de gode tider blev vekslet til en 
placering højere oppe i feltet.

Alt i alt var Vibe ganske tilfreds med forløbet set i lyset af, at det var hendes absolut første kørsel på 
den lynhurtige bane. 'At komme rigtigt igennem venstre-højre svinget for enden af langsiden er 
rigtig svært' sagde Vibe. 'Man kommer med næsten 250 km, og begynder at bremse ind i svinget  
samtidig med man passerer under en bro, så man kan ikke se om der er nogle havererede biler. En 
enkelt gang holdt en kører på tværs, og det gule flag var endnu ikke kommet op. Heldigvis fik jeg 
lynhurtigt styret udenom og undgik et slemt crash'.
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Formula Palmer Audi, race 16, 17 og 18, Brands Hatch Indy, 29-31. august 2008
For tredje gang i denne sæson var det den legendariske asfalt på Brands Hatch som dannede 
rammen om en afdeling af Formula Palmer Audi. Denne gang i den korte Indy-udgave, som kun er 
2 km lang. FPA var en af support klasserne for Deutsche Tourenwagen Meisterschaft (DTM), som 
er verdens hurtigste klasse for standard-vogne ("Touring Cars"). Der er kun to mærker, som 
konkurrerer, Mercedes og Audi, og sidstnævnte har allieret sig med verdens gennem tiderne bedste 
sportsvognskører Tom Kristensen. Det er i øvrigt ham, som har banerekorden for DTM på Brands 
Hatch, sat ved en tidligere lejlighed. DTM bilerne er med omgangstider lige under 43 sekunder ca. 
2 sekunder hurtigere end FPA'erne på denne bane, så der er tale om kraftige sager.

FPA havde et travlt program med kørsel både fredag, lørdag og søndag. Indy-udgaven af banen er 
benhård for kørerne, der skal hele tiden arbejdes med styring og gearskift. Som ved de tidligere 
lejligheder kæmpede Vibe med at få styr på det hurtige venstresving efter målstregen, Paddock Hill 
Bend. Hun forbedrede sig løbende gennem weekenden, men det lykkedes hende aldrig helt at få det 
til at sidde lige i øjet.

I anden tidtagning var det Paddock Hill Bend som vandt, under en serie omgange, hvor hun 
konstant forbedrede tiden mistede hun kontrollen tidligt i svinget og på storskærmen kunne 
tilskuerne iagttage hendes bil begravet i sandfanget. Selvom farten var høj (langt over 200) da hun 
røg af banen var bilen heldigvis uskadt (bortset fra småsten og sand), så efter en grundig rengøring 
var den klar til heatsene.

Verdens bedste sportsvognskører Tom Kristensen kom forbi for at få en snak med Vibe
Tiderne var relativt fine, afstanden mellem Vibe og de forreste var på ca. 1 sekund, og det betød 
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startplaceringer i den sidste trediedel af feltet.

Næppe starten gået i første heat før Paddock Hill Bend krævede sine første ofre i form af et par biler 
i sandet. Det betød safety car mens bilerne blev ryddet væk. Desværre var Vibe ikke helt vågen nok 
da perioden med safety car blev afsluttet, og hun mistede et par vitale sekunder. Dermed lå hun 
alene uden afgørende at kunne hale ind på feltet. Hen mod slutningen af heatet blev hun 
langsommere, uden at det dog fik nogen betydning for placeringen, bilerne bag hende kom ikke 
forbi.

"Jeg må indrømme, at jeg blev træt", sagde hun tydeligt udmattet da hun kom i mål. Der køres ikke 
mindre end 30 omgange og specielt i et af svingene skal der drejes til højre med venstre hånd, 
skiftes gear med højre og accellereres under stort pres på venstre arm. Til hendes forsvar skal det 
siges, at vinderen af heatet under et interview også indrømmede, at han havde misset et par sving i 
de sidste omgange på grund af træthed. Hun kom i mål på en 19. plads ud af de 22 startende.

Styretøjet blev justeret lidt til de sidste to heats, så presset på armene var knap så hårdt, og det 
lettede nok til at det ikke længere generede hende.

Søndag formiddag bød på andet heat, og her viste det engelske vejr sig fra sin sædvanlige lunefulde 
side. Byger vekslede med sol og da feltet var klar til start var banen fugtig, men bilerne var på 
slicks. Feltet kom dog afsted i nogenlunde orden og i løbet af de første omgange tørrede banen op. 
Vibe var forrest blandt bilerne i den sidste del af feltet, men var i stand til at trække lidt fra. Dog 
ikke nok til at nå op til den næste gruppe, så i resten af heatet lå hun alene uden at være i kamp. I 
dette heat blev det til en 16. plads.

Formel 1 løbet på Silverstone banen er naturligvis årets mest populære motorsportsbegivenhed i 
England, men lige efter kommer DTM-løbet på Brands Hatch. Ikke mindst fordi englændernes helt 
store idol for tiden, Lewis Hamilton, som fører i Formel 1 VM-stillingen, lagde vejen forbi og kørte 
nogle omgange i sin McLaren-Mercedes. Det var tydeligvis noget, som de ca. 40.000 tilskuere var 
begejstrede for. Selvom FPA lå på ydertidspunkter i forhold til DTM-løbet var det de fleste, som 
overværede løbet i sin helhed.

Tredje heat foregik ud på eftermiddagen, og her havde vejret besluttet sig til at holde tørt. Igen var 
der safety car kort efter starten, men denne gang havde Vibe lært lektien og var rimeligt med da den 
forlod banen. Igen lå hun i feltets bagerste gruppe, men trak lidt fra dem bag hende og kom 
langsomt tættere på kørerne foran hende. Da hun var ca. 1 sekund fra køreren foran hende var der 
igen afkørsel i Paddock Hill Bend, men uden at der kom safety car. Desværre blev hun så 
distraheret af rydningsarbejdet, at hun tabte den indvundne tid og så var heatet så fremskredent, at 
hun ikke kunne nå op. Denne gang blev det til en placering som nummer 18.

Selvom Vibe løbende forbedrer sin kørsel, så bliver placeringerne ikke tilsvarende bedre. Det 
skyldes flere forskellige årsager, bl.a. var feltet ved denne lejlighed blevet beriget med et par 
gæstekørere, som er gamle kendinge af FPA og som derfor kører lynhurtigt. Den ene var endda så 
ubeskeden at han både satte hurtigste tid og vandt det ene heat foran alle de faste kørere. Men 
tilfreds er hun ikke og hun er fast besluttet på at forbedre sin teknik yderligere.
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Formula Palmer Audi, race 19 og 20, Silverstone, 18-20. september 2008
Over tre solrige efterårsdage afsluttede Formula Palmer Audi sæsonen 2008. Det foregik på 
Englands største motorsportsanlæg Silverstone, hvor der blev kørt på den store del af banen, som 
også Formel 1 benytter. Foruden Formula Palmer Audi og en række andre klasser blev der også 
afviklet det traditionsrige Britcar 24 timers løb, kendt fra BBC udsendelsen Top Gear. Totalt set 
deltog over 300 kørere hen over weekenden, hvilket giver et indtryk af det samlede arrangements 
størrelse.

For Vibes vedkommende var der endnu engang tale om at hun på kort tid skulle lære en ny bane at 
kende. To korte testsessioner på hver 9 omgange og derefter to tidtagninger. For hver gang hun kom 
på banen, og efterfølgende fik analyseret sine data, kappede hun lidt af tiderne. Men også denne 
gang skulle hun til de to heats starte i den bagerste del af feltet.

Hen over sæsonen har det varieret en del hvordan de enkelte heats har formet sig. Mønsteret har 
ofte været, at trafikken har været tættest de første par omgange og så har der været lejlighedsvise 
dueller nogle gange i løbet af heatet. Det er forholdsvist sjældent, at der har været kamp fra første til 
sidste omgang. Første heat på Silverstone skulle vise sig at udvikle sig til en regulær gyser for Vibes 
vedkommende. Ved starten var der tumult et par rækker foran Vibe, og hun var på den 'forkerte' 
side, så hun fik ikke nogen fordel af at nogle af de andre var i karambolage med hinanden. Efter de 
første par omgange lå hun blandt de bagerste i en større gruppe, men var hurtigere end flere af de 
andre. På et af de lange lige stræk, som der er flere af på Silverstone, lagde hun sig op på siden af 
konkurrenten foran hende, som var en rutineret Formula Palmer Audi kører, men som deltog for 
første gang i årets udgave. Til hendes store overraskelse valgte han ganske enkelt at trænge hende 
ud på græsset, vel at mærke på et tidspunkt hvor bilerne kørte med omkring 220 km. Vibe måtte 
opgive i denne omgang, men var naturligvis snart tilbage lige bag ham.

Kort før Vibe overhaler endnu en konkurrent
For enden af et af de andre hurtige stræk foretog køreren foran Vibe en pludselig undvigemanøvre. 
Det skulle vise sig, at en af de forankørende var spundet rundt og holdt med næsen mod 
køreretningen, lige der hvor Vibe kom med høj hastighed. Det lykkedes hende med den mindst 
mulige margen at undvige, og dermed undgå et katastrofalt crash, men igen kostede det tid.

Da Vibe igen var oppe bag den langsomme konkurrent fandt hun et ubevogtet øjeblik og benyttede 
sin boost-knap til at køre så hurtigt forbi ham at kan ikke nåede at sætte sine 'defensive' parader op. 
Det bragte hende lidt længere frem i flokken, og kort efter overhalede hun uden problemer den 
næste, hvorefter hun førte an i den afdeling af feltet. På det tidspunkt havde hun forbedret sin 
startposition med seks pladser, men på næstsidste omgang måtte hun dog se sig overhalet af en 
hurtigere kører, der efter at have været involveret i et uheld var på vej tilbage. Alligevel var Vibe 
efter heatet godt tilfreds, hun kunne også konstatere at hendes tider var bedre end flere af de 
foranliggende, som havde haft en heldigere start. Og selv om der havde været to skræmmende 
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oplevelser var hun glad for et heat med action og kamp, det er simpelt hen sjovere at køre racerløb 
når der er kamp om pladserne. Det var heatets absolut mest spektakulære del, hvilket de 
topprofessionelle speakere også bemærkede og fortalte om undervejs i løbet.

Dermed var det blevet tid til det absolut sidste heat i dette års udgave af Formula Palmer Audi. Vibe 
kom godt i gang da de røde lamper blev slukket, men da hun skulle i andet gear kiksede det, og hun 
tabte nogle afgørende meter. Dermed kom hun bagved sin plageånd fra første heat, men denne gang 
kom hun dog hurtigt forbi uden problemer. Igen lå hun i en flok, hvor der blev kæmpet hårdt lige 
foran hende. På vej rundt i nogle af banens langsomste sving lå Vibe i en sandwich mellem to 
kørere foran hende i kamp og en ivrig konkurrent bag hende. Den bagvedliggende valgte at sætte et 
kamikazelignende angreb ind, men Vibe havde spottet ham og undveg ind på græsset. Det betød, at 
han i stedet fortsatte direkte ind i køreren foran Vibe og havarerede begge fatalt. Hele manøvren 
kostede Vibe mere end 6 sekunders tidstab, men i det mindste var hendes bil uskadt og hun kunne 
sætte jagten ind på hovedfeltet.

På de sidste seks omgange af heatet kørte Vibe noget af det hurtigste i hele weekenden og på sidste 
omgang fik hun kontakt til den bagerste i feltet. Hun kom forbi, men derefter sluttede løbet og hun 
måtte nøjes med en beskeden 19. plads. Igen var hendes tider udmærkede og på niveau eller 
hurtigere end mange af de forankørende. Da regnskabet blev gjort op viste det sig også, at Vibe fik 
den pokal, som er udlovet til den kører, der forbedrer sin tid mest fra tidtagning til løb. Det er en 
indikation af, hvordan hun hele weekenden igennem konstant forbedrede sig.

Dermed er der sat punktum for en fantastisk sæson, hvor Vibe bl.a. satte rekord som Danmarks 
hidtil hurtigste kvinde i en formel-bil, hvor hun kørte på Spa-Francorchamps, både på tør og våd 
bane, hvor hun lærte 6 nye baner at kende og hvor hun gennemførte samtlige 20 heats hun deltog i, 
hvergang med en gennemsnitshastighed på 160 eller mere. Og det første hun sagde, da hun steg ud 
af bilen efter sidste heat på Silverstone, var: "Jeg ville ønske vi skulle ud at køre igen næste 
weekend"
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